
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ PEL NOU ALUMNAT 
CURS 2020-21 

 
Fases de la preinscripció Dates 

Publicació de l'oferta inicial 8 de maig 

Presentació de sol·licituds telemàtica Del 13 al 22 de maig 

Presentació de sol·licituds presencials amb cita 
prèvia*  

Del 19 al 22 de maig 

Presentació de documentació Fins al 25 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig 

Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny 

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i 
modificació de sol·licituds) 

8 de juny fins a les 15.00 h 

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes 
les reclamacions 

9 de juny 

Sorteig 9 de juny 

Publicació de llistes ordenades definitives 
(publicades a la web del centre) 

11 de juny 

Publicació de l'oferta final 6 de juliol 

Publicació de les llistes d'assignació i llista d'espera 
(publicades a la web del centre) 

7 de juliol 

Matrícula alumnat de l’ESO (de 1r a 4t) Del 13 al 17 de juliol 

*Es facilitarà el link per poder fer-ho quan estigui actiu. 
 
Es podran admetre sol·licituds presentades un cop finalitzat el període de presentació de             
sol·licituds, i es marcaran com a sol·licituds presentades fora de termini, sempre que no              
hagi finalitzat el període de reclamacions al barem provisional. 
 
Us recomanem no imprimir aquest calendari i consultar-ho en línia per si hi ha              
modificacions al llarg del procediment. 
 

Data d'actualització: 8 de maig de 2020 
 
 



 
Si és el cas la documentació per acreditar: 
 

Fet a acreditar Document a presentar punts 
Germans al centre o en centre adscrit Certificat 40 

Pares/tutors que hi treballin Contracte 40 

Domicili a Collbató DNI o padró municipal 30 

Treball del sol·licitant a Collbató Còpia del contracte 20 

Beneficiari de la renda mínima d’inserció Documentació que ho acrediti 10 
Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, 
pare, mare o germans 

Original i còpia del certificat de 
discapacitat 10 

Família nombrosa i família monoparental Original i còpia del carnet 15 
 


